
 B-dul Unirii Nr. 11, Bacău, Tel. 0741/002492, Dovada de înregistrare Nr.67/2006        

                                                                                                      

                                                                                                               PROIECT NR. 7/2017

                                     MEMORIU NONTEHNIC

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaștere a documentației

- Denumirea lucrării :                        PLAN URBANISTIC DE DETALIU
                                             CONSTRUIRE LOCUINȚE PENTRU TINERI,
                          DESTINATE ÎNCHIRIERII SPECIALIȘTI DIN SĂNĂTATE
                                              – ANSAMBLUBUCEGI IIIC, ETAPA 1, 
                                          REGIM DE ÎNĂLȚIME  P+3E+M ȘI 22 U.L.
- Beneficiar:                Municipiul Bacău                                            

- Proiectant general:   Catrinel Lefter Birou Individual de Arhitectură

- Data elaborării :        Noiembrie  2017                                            

1.2. Obiectul lucr  ă  rii

        Prezenta  documentație  a  fost  elaborată  ca  urmare  a  comenzii  Municipiului

Bacău,  conform cerinței  certificatului  de  urbanism nr.  798  din   data  20.11.2017

eliberat de Primăria Bacău  și studiază o suprafață de 8520 mp, proprietate privată a

Municipiului Bacău. Teritoriul studiat face parte din UTR nr. 16 care este o zonă de

locuințe colective  aflată în legătură directă și facilă cu  zona centrală a localității. 

În  concordanță  cu  tema de  proiectare  formulată  de  beneficiar  și  respectând

legislația  în  vigoare,  prin  prezenta  documentație  se  stabilesc  și  reglementează

condițiile  de  amplasare  și  conformare  a  unei  clădiri  cu  funcțuinea  de  locuințe

colective,  cu  22  de  unități  locative  realizate  prin  ”Programul  de  construcții  de

locuințe  pentru tineri,  destinate  închirierii”,  derulat  prin Agenția  Națională  pentru

Locuințe.

Obiectul  Planului Urbanistic de Detaliu constă în aprofundarea și rezolvarea

problemelor funcționale, tehnice și  estetice ce rezultă  în urma amplasării  în zona

studiată a obiectivului propus.

2. Încadrarea în zonă

În  urma  analizei  situației  existente  și  a  „Planului  Urbanistic  General  al

Municipiului Bacău”, studiu prin care s-au stabilit intravilanul localității , zonificarea,
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funcțiunile și organizarea urbanistică, s-a constatat ca zona luată în studiu este situată

în intravilan , într-o zonă cu funcțiune dominantă de locuire colectivă. 

Zona de locuințe la care ne referim se află în sud-vestul municipiului fiind o

zonă cu potențial ridicat în ceea ce privește construcția de locuințe datorită căilor de

acces, existenței utilităților și poziționării față de centrul municipiului.

3. Situația existentă

Terenul  studiat,  în  suprafață de  8520 mp,  pe  care  se  va  realiza  obiectivul

propus este situat în intravilanul Municipiului Bacău, în partea de sud-vest a acestuia

având accesul asigurat direct din străzile Făgăraș, pe latura de est și Teiului pe latura

de nord.  Prin intermediul  celor  două străzi  se ajunge în strada Bucegi ce asigură

legătura cu principala cale de circulație a municipiului, DN 2 (E85).

Amplasamentul studiat, cu nr. cadastral 83242 este liber de construcții și are 

următoarele vecinătăți:

- la NORD : U.A.T Domeniu public, imobil cu nr. cad. 83395 

 la NORD-VEST: proprietate Mocanu Vasile, Mocanu maria nr. cad.82199, 

                             S.C. SOMA S.R.L. nr. cad.82200 

          - la EST : U.A.T Domeniu public, imobil cu nr. cad.  83260 

          - la SUD :U.A.T Domeniu public  imobil cu nr. cad. 82196, 

           U.A.T Domeniu public  imobil cu nr. cad. 65019   

- la VEST : S.C. SOMA S.R.L. imobil cu nr. cadastral 82201.

Conform  HCL  Bacău  nr.  108  din  14.04.2017,  amplasamentul  studiat  în

suprafață de 8520 mp, face parte din domeniul privat al Municipiului Bacău și este

transmis cu drept de folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe, pe

perioada realizării investiției.

     Zona în care este situat amplasamentul este stabilă și nu prezintă niciun pericol

viitor  al  unei  alunecări  de  teren.  Nu  prezintă  eroziuni  și  nici  nu  este  expusă  la

pericolul unor potențiale erodări.         

 Echiparea edilitară este reprezentată în zonă  de rețea de apă potabilă, rețea de

canalizare,  rețea  de  gaze  naturale  ,  rețea  electrică,  rețea  de  telefonie  și  rețea  de

termoficare. 

4. Reglementări
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Investiția ce urmează  a  se  realiza pe amplasament  este  un bloc de locuințe

colective   cu regim de înălțime de P+3E+M ce se va  construi în regim izolat  și va

cuprinde 22 de unități locative dispuse astfel: 6 apartamente la parter, 5 apartamente

pe nivelul curent și 1 apartament în mansardă, pentru fiecare scară în parte.

Suprafața construită a clădirii va fi de 523 mp, iar cea desfășurată de 2239 mp.

 Construcția  se  va  amplasa  în  teren  conform  planșei de  ”Reglementări

urbanistice” și anume la o distanță minimă de 2,00 metri față de limita de proprietate

din sud, la o distanță minimă de 4,10 metri față de limita de proprietate din vest, la

minim 15,10 față de limita nord-vest. Față de limita de est se va păstra o distanță de

53,20 metri. 

Obiectivul  propus  va  fi  prevăzut  cu  rampe  pentru  persoane  cu  handicap

locomotor.

Accesul la obiectivul propus se face pe latura de est a proprietății, din drumul

existent, drum ce se va extinde și va avea o parte carosabilă de 5,50 metri. Pe latura

de est se propune realizarea altei căi de acces, cu platformă carosabilă de 5,50 metri,

care să facă  prin nord legătura cu drumul existent ce debușează din strada Teiului.

Accesele vor fi prevăzute cu rigole carosabile pentru preluarea apelor pluviale

de pe carosabil și din parcări, conform profilului transversal propus.

Conform HCL Bacău 385 din 29.12.2016, este necesară crearea unui număr de

22 de locuri de parcare, câte unul pentru fiecare apartament. Acestea se vor realiza

conform planșei de ”Reglementari urbanistice”, cu respectarea cerințelor impuse de

Ordinul 119/2014 al Ministerului Sănătații și anume, se va păstra o distanță de 5,00

metri față de locuințe. Astfel alinierea construcției se va face la o distanță de 12,75

metri față de axul căii de acces propuse. S-a prevăzut de asemeni un loc de parcare

pentru persoanle cu dezabilități.

În partea de est a amplasamentului, cu acces direct din drumul propus se va

realiza  o  platformă  destinată   depozitării  recipientelor  de  colectare  selectivă  a

deșeurilor  menajere,  care va fi  la  o distanță  mai  mare de 10 m față de ferestrele

locuințelor,  va  fi  împrejmuită,  impermeabilizată,  va  avea  asigurată  o  pantă  de

scurgere  și  va  fi  prevazută  cu  sistem de  spălare  și  sifon  de  scurgere  racordat  la

canalizare.

În partea de est a construcției propuse se va realiza un loc de joacă pentru copii.
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Perimetral se vor amenaja spații verzi.

Amplasarea în teren a obiectivului  propus,  asigurarea acceselor,  parcărilor  ,

spațiilor  verzi  și  a  locului  de  joacă  s-a  făcut  ținând cont  de  faptul  că  pe  același

amplasament se dorește realizarea în viitor, tot prin programul ANL, a unui număr de

44 de unități locative în etapa II și 42  de unități locative în etapa III.

Organizarea  spaţială  a  zonei  este  influenţată  de  orientarea  faţă  de  punctele

cardinale,  de  vegetaţie  şi  de  caracteristicile  reliefului.  Se  va  urmări  integrarea

armonioasă a construcţiei propuse în contextul natural .

 Obiectul de arhitectură se va integra în relieful existent, fără intervenții asupra

acestuia, volumetria urmând a se acorda cu peisajul existent. Plastica arhitecturală va

avea o exprimare modernă, contemporană, urmărindu-se integrarea noii arhitecturi în

contextul existent.

Amplasamentul  beneficiază de posibilitatea de racordare la toate tipurile de

retele de utilități.

Racordurile (branșamentele) se vor executa în baza unor proiecte realizate de

către furnizorii de utilități sau de proiectanți agreați.

Instalațiile interioare se vor executa în conformitate cu proiectul tehnic realizat

ulterior .

 Alimentarea  cu  apă  a  obiectivului se  va  face  prin  racordarea  la  rețeaua

existentă în vecinătatea amplasamentului. Pentru colectarea şi evacuarea apelor uzate

se vor prevedea instalaţii interioare de canalizare menajeră.

Colectarea  apei  uzate  se  va  realiza  prin  intermediul  unor  cămine  și  canale

colectoare, evacuarea la rețeaua de canalizare stradală realizându-se prin intermediul

unui cămin de racord.

Pentru  asigurarea  cu  energie  electrică,  obiectivul  se  va  racorda  la  rețeaua

existentă în zonă, acest racord facându-se subteran.

Alimentarea cu energie termică și apă caldă se va face prin intermediul unui

branșament  la  rețeaua  secundară  a  punctului  termic  PT  31  aflat  în  vecinătatea

amplasamentului.

     Pentru  protecția  factorilor  de  mediu  se  vor  avea  în  vedere  reglementările

prevăzute de Legea Mediului Nr. 137/1995.
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         Pentru  determinarera  modului  de  utilizare  a  terenului  se  stabilesc  valorile

privind procentul de ocupare a terenului (POT) ce exprimă raportul dintre suprafaţa

ocupată la sol de clădiri și suprafaţa terenului considerat și, coeficientul de utilizare a

terenului  (CUT)  ce  exprimă  raportul  dintre  suprafaţa  desfăşurată  a  clădirilor  şi

suprafaţa terenului considerat.

Valorile acestor indici  sunt:

         Indici urbanistici Etapa I

          P.O.T.existent = 0,0%                                     

          C.U.T.existent = 0,0      

          P.O.T. propus= 7%                                     

          C.U.T. Propus= 0,27   

          H max.  = P+3E+M 

         Indici urbanistici etape viitoare – total amplasament 

          P.O.T.max. propus= 40%                                     

          C.U.T.max. Propus= 4,4      

          H max.  = P+4÷10.

                                                                         Întocmit , 

                                                                    Arh. Catrinel Lefter
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